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Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14002/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനീഷ, റജി ഭവനം, കിഴക്

വടകമറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അതല്.പി, റജി ഭവനം, കിഴക് വടകമറി, േബാധിപിച

അേപക   തകനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15174/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.മാധവപണികര, മാധവ പതം,

േചപാട കനിേമലമറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീേലഖ.പി,, മാധവ പതം, േചപാട കനിേമലമറി, േബാധിപിച

അേപക   മതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-14764/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കബീര.എ, നര െഹൗസ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അതല്.പി ഭാര് 24

2 അനശീ മകള 1/2

3 ഓമന മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലത.പി മകള 51

2 ശീേലഖ.പി മകള 45
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പിലാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം.െസൗദാബീവി, നര െഹൗസ, പിലാപഴ, േബാധിപിച അേപക

 ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15770/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.ആര.വിജയഭാന, േഗാകലം,

േചപാട കിഴകമറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജി.വി, േഗാകലം, േചപാട കിഴകമറി, േബാധിപിച അേപക

േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15692/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െജ.കമലമ, ഭാഗ് ഭവനം

, കഷപരം മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന അശ്നിേദവ.ഡി, ഭാഗ് ഭവനം, കഷപരം മറി, േബാധിപിച

അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.െസൗദാബീവി ഭാര് 62

2 ഫാതിമ.എ മകള 34

3 നജില.എ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.സതി ഭാര് 81

2 േഗാപകമാര.വി മകന 56

3 പീതി മകള 53

4 ബിജി.വി മകന 51
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവപകാശ മകന 70

2 ഭാഗ്മ മകള 63

3 ശീകല മകള 60

4 അശ്നിേദവ.ഡി മകന 56

5 പകാശിനി.െക മകള 53
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